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عالقه و شيفتگي احمد كيارستمي به 
سينماي مســتند و به خصوص آثار گزارش

مستند سينماي ايران موجب شد تا او 
به راه اندازي »داكيو نايت« دست بزند. داكيونايت كه 
نطفه اوليه  آن نزديك به 7 ســال پيش بسته شده، 
برنامه اي است كه مي خواهد با گردآوري و نمايش 
فيلم هاي مستند سينماي ايران يا مرتبط با آن براي 
مخاطبان فارســي زبان خــارج از ايــران )و البته 
دوستداران و پيگيران مشــتاق غيرايراني( امكان 
دسترسي و بحث درباره اين فيلم ها را فراهم كند. 
نمايش مجموعه مهمي از فيلم هاي مستند مربوط 

به انقالب ايران كه طيف وســيع و مهمي از اين 
آثــار )از جملــه »تازه نفس هــا«، 
»جســت وجوي 1«، »آداب بهاري«، 
»بــراي آزادي« و...( را در بر مي گيرد 
فرصتي بــود تا از احمد كيارســتمي 

بخواهيم بــراي مــا از داكيونايت و 
نمايش اين مجموعه كنجكاوي 
برانگيز بگويد. پيش از هرچيز 
بايد از زحمــات خانم طناز 
مظفري كه مرا در تلخيص، 
تنظيــم و ويرايــش اين 
گفت وگــو يــاري كردند، 

تشكر كنم.
پيش چندي
امكان و پخــش خبر
تماشــايفيلمهاييكه
دربارهانقالب۵۷ساخته
Do� »شدهانددروبسايت

cunight/داكيونايت«خيلي
نظرگيــرودرفضايمجازي
دستبهدستشد.منفرصت
راغنيمتشــمردمتاباشما
دربارهاينپروژهصحبتكنم
كهچطوروبهچههدفيشكل
گرفتودردرازمدتقراراست

بهكجابرسد.
داكيونايت يواش يواش شكل گرفت 
و بزرگ شد. داستان شروعش هم 
در واقع يك سؤال در ذهن من بود. 

من تا 30 ســالگي ايران بودم و بعد آمدم آمريكا و 
بعد از مدتي احساس كردم اطالعاتم راجع  به ايران 
دارد محدود و محدودتر مي شود، در حد تيتر اخبار. 
مدت ها فكر مي كردم بهتريــن راهي كه مي توانم 
خــودم را مطلع نگه دارم چيســت، به خصوص در 
جامعه اي مثل ايران كه تغييرات خيلي ســريع در 
آن رخ مي دهد. به ذهنم رسيد كه احتماالً بهترين 
راه ديدن مستند است، چون محدود به يك موضوع 
نيست و ديد وســيع تري مي دهد. از شخصيتي كه 
حتي وقتي در ايران زندگي مي كني او را نمي بيني 
مثل »نگهــدار جمالي« تــا موضوعــات هنري، 
اجتماعي، سياسي و غيره. به ياد دهه 60، قرار شد 
با تعدادي از دوســتان برنامه ماهانه ديدن فيلم در 
خانه بگذاريم، ولي به دليل محدوديت فضا و غيره، 
فكر كردم بهتر است ســينماي كوچك 40 نفره ای 
به شــكل دنگي اجاره كنيم و فيلم ها را روي پرده 
ببينيم. در فيس بوك پستي با همين مضمون 
گذاشتم و دعوت كردم هر كه دوست دارد به 
نمايش بيايد. 120 نفر ثبت نام كردند كه به 
ما بپيوندند. بنابراين نمايش به سينمايي 
بزرگ تــر منتقل شــد. در اين موقع 
دوستي از لس آنجلس پرسيد آيا 
مي توانند اين فيلم هــا را آنجا 
هــم نمايش دهند؟ بــا اجازه 
كارگــردان و تخصيص حق 
نمايشي ناچيز، لس آنجلس 
هم اضافه شــد. بعد دوستي 
از ونكوور همين درخواست 
را كرد. آرام آرام از شهرهاي 
ديگر و اين بــار از آدم هايي 
كه نمي شــناختم هم پيغام 
مي گرفتــم، كــه معمــوالً 
دانشجويان ايراني دانشگاه ها 
بودند. ســاختاري براي پخش 
ماهانه فيلم ها شكل گرفت و در هر 
شهر دو نفر مسئول برگزاري نمايش 
فيلم شدند. قرارداد كوچكي هم با اين 
دوستان تنظيم شد كه بعد از پخش، 
كپي فيلم ها را پاك كنند. ما اين كار 
را از ســال2014 از سانفرانسيسكو 
شــروع كرديم و در نهايت ســال 
گذشــته ماهانه در 25شهر آمريكا 
و كانــادا نمايش داشــتيم و در هر 

شهر از پنج شــش نفر تا هفتاد هشتاد نفر مخاطب 
داشتيم. طبيعتا با بزرگ تر شدن پروژه حق نمايش 
هم زيادتر شــد. اكثر نمايش ها در دانشگاه ها و به 
شكل مجاني برگزار مي شد، منهاي 3شهر كه سينما 
اجاره مي  كرديم و بليت مي فروختيم تا هزينه سالن 
را بپردازيم. پارسال كه به دليل شيوع كرونا نمايش ها 
تعطيل شد من فكر كردم شايد فرصت خوبي باشد 
تا پلتفرمي را براي نمايش آنالين مستندهاي ايراني 

راه اندازي كنيم.
بــاتوجهبــهاينچيــزيكهاالن
نقطهشــروعشرابنيانگذاشتهايدوباتوجه
بهظرفيتهاييكــهدرآنميبينيد،تصوري
بلندمدتبراياينپروژهداريد؟بهمعنايديگر
آيافكرميكنيداينپلتفرمبرايمجموعهاياز
تماشاگرانچشماندازيازسينمايمستندايران
وجداازآنچشماندازيبدونسوگيريازجامعه

ايرانبتواندفراهمكند؟
هدفم بر اين است كه بتوانيم آرشيو آنالين خوبی براي 
فيلم هاي مستندي كه در ايران يا درباره ايران ساخته 
شده داشــته باشــيم. چند هفته پيش در گفت وگو 
با دوســتي از زبان او جمله زيبايي را از پاتريســيو 
گوسمان، مستندساز شيليايي  شنيدم با اين مضمون 
كه »كشوري كه مستند ندارد مثل خانواده اي است 
كه آلبوم عكس ندارد.« اين دوست گفت ما در ايران 

عكس ها را داشــتيم ولي هيچ وقت آلبوم تروتميزي 
نداشــتيم و حاال داكيونايت دارد مي شود اين آلبوم 
عكس خانوادگي ما، كه بسيار توضيح صحيح و ضمنا 
زيبايي بود. ما فعاليت پلتفرم را با 40 پنجاه فيلم شروع 
كرديم و بعد هر جمعه فيلم اضافه مي كرديم. در اين 
قالب جديد شــكل كار متفاوت و بســيار سنگين تر 
است. به عنوان مثال فيلم ها احتياج به قرارداد پخش 
بلندمدت دارند و بايد گزارش هاي ساالنه )يا فصلي( 
براي صاحبان فيلم ها آماده شــود. امــا درآمد حق 
عضويت اعضاي سايت هنوز حتي هزينه هاي اجاره 
پلتفرم را هم تامين نمي كند. داكيونايت سال هاست 
كــه از نظر قانونــي زيرمجموعه بنياد كيارســتمي 
محسوب مي شــود و غيرانتفاعي اســت و تا به حال 
كسي يك دالر هم از اين مجموعه برنداشته و پولي كه 
آمده يا خرج هزينه هاي سايت شده يا به صاحبان آثار 
منتقل شده است. در كوتاه مدت تهيه بودجه الزم براي 
سايت بر عهده بنياد كيارستمي است. اميد من بر اين 
است كه آرام آرام مخاطبان اين مستندها را پيدا كنيم 
و هزينه ها را پوشــش بدهيم تا سايت امكان فعاليت 

درازمدت داشته باشد.
در طول اين 7 سال فعاليت، داكيونايت برچسب هاي 
مختلفي خورده اســت. مثــاًل مســتندي درباره 
مجاهدين نمايش داديم به نام »فيلمي ناتمام براي 
دخترم ســميه« كه باعث شــد از طرف اين گروه 
مورد حمله قرار بگيريــم . فيلم ديگري بود راجع به 
جشــن هاي 2500 ســاله كه باعث شد برچسب 
سلطنت طلبي بخوريم. هدف من براي داكيونايت 
اين است آنقدر مستندهايي با موضوعات مختلف 
داشته باشيم كه اين برچسب ها خودشان همديگر 
را خنثي كنند و در نهايت داكيونايت تبديل به منبع 
بي طرفي شــود براي نگاه به موضوعات مربوط به 

ايران از منظرهاي مختلف.
متأسفانهداكيونايتبرايمخاطبان
ساكنايرانقابلدسترسنيست،وتاآنجايي
كهمنمتوجهشدهامفيلمهازيرنويسانگليسي
همشــدهاند،پسبرايمخاطبانخارجيزبان
سينمايايرانقابلدسترسيهستند.ميشود
توضيحبدهيدآياراهحليبراياينوجودخواهد

داشت؟
درســت مي گوييد. اين موضوع دو بخــش دارد. 
فيلم هايي كه پخش مي كنيم عمدتا تهيه كنندگان 
ايراني دارند كه احتياجي بــه ما براي پخش داخل 
ايران ندارند. تا جايي كه مي دانم حداقل سه پلتفرم 

مطرح پخش فيلم در ايران هست: نماوا، فيليمو، و 
به ويژه هاشــور كه در روي پخش فيلم هاي مستند 
به خوبــي كار مي كننــد. اين شــركت ها بايد اين 
مجموعه ها را در اختيار مخاطبين ايراني بگذارند، و 
اگر از ما هم كمكي بربيايد مشتاق همكاري هستيم. 
ما يك مجموعه غيرانتفاعي هستيم و هدف رقابت 
نداريم. مشكل دوم مسائل حقوقي است كه بعضي 
از فيلم ها  بنا بر قوانين ايران امكان پخش در ايران 
را ندارند و ما كاري در اين مورد نمي توانيم بكنيم. ما 
مشكل مضاعفي هم داريم و آن اين است داكيونايت 
در آمريكاست و تحريم ها امكان فعاليت ما در ايران را 
بسيار سخت و محدود مي كنند. با همه اينها مي دانم 
كاربراني هســتند كه از داخل ايران با وي پي ان به 

سايت دسترسي دارند.
حاالبهصورتويژهبرگرديمســر
موضوعفيلمهايانقالب.ميشودتوضيحبدهيد
معيارانتخابشماچهبود؟آيامشاورينيداشتيد
تاشمارادرانتخابفيلمهاراهنماييكنند؟و
رابطهشمابافيلمسازهاچهآنهاكهدرقيدحيات
بودندچهآنهاكهدرگذشتهبودندبهچهشكل

بود؟بهويژهازمنظرحقكپيرايت.
كاًل هر انقالبي پر از داستان است كه به دليل هيجان 
و احساســات طول مي كشــد تا آدم ها بتوانند به 
موضوع با فاصله و غيراحساســي به آن نگاه كنند. 
هم هزينه هــا و هم دســتاوردهاي انقالب برخورد 
بي طرفانه را بسيار دشــوار مي كنند. معموال زمان 
الزم اســت تا به دور از هيجان و شــعار به موضوع 
انقالب نگاه كرد. ضمنا با گذشت زمان، بخش هايي 
از داســتان ها، يا به دليل مشــكل حافظه فراموش 
مي شــوند و يا به عمد گم مي شوند. انقالب 57 هم 
مســتثني نيســت. خود من هم كه زمان انقالب 
7سال داشــتم از آن دوره چيز زيادي يادم نيست. 
فكر مي كنم االن كه 40 ســال گذشــته مي توانم 
بنشينم و با فاصله به آن دوره نگاه كنم. بيشتر با يك 
ديد موشكافانه غيراحساساتي. فيلم هاي زيادي هم 
درباره انقالب ساخته شده كه موضوع را از جنبه هاي 
مختلف ديده اند، چه شعاري و متاثر از حوادث روز كه 
اكثرا نزديك به انقالب ساخته شده اند، چه تحليلي 
كه عمدتا ديرتر ساخته شده اند و چه فيلم هايي كه 
فقط حوادث را ثبت كرده اند. همه اين فيلم ها براي 

ديدن درست يك انقالب، مهم هستند. 

گفت وگو با احمد كيارستمي درباره داكيونايت و نمايش فيلم هاي 
مستند مربوط به انقالب 57 آلبوم عكسي از ايران

حامدصرافيزاده
روزنامه نگار

فهيمهپناهآذردريچه
روزنامه نگار

نوبتبه»عصرجديد«رسيد
 بعد از سينماهاي آفريقا، بلوار، گلريز

سينما عصر جديد هم تعطيل شد

ديگر با ورود به سال1400 و نزديك شدن به قرن جديد، دوره سينماهاي 
يك يا دو و سه سالني تمام  شده است. سينماهايي كه سال هاي سال بهترين 
فيلم ها و مخاطبان خود را داشتند، حاال صاحبانشــان براي جانماندن از 
پرديس هاي سينمايي يا به سبب وضعيت اقتصادي و نگه داشتن تماشاگران 
به فكر بزرگ كردن سينماهايشان هستند يا از سينما دل خوشي ندارند و 
ترجيح مي دهند سالن هايشان تغيير كاربري داشته باشد. حاال ديگر خاطرات 
است كه مي ماند. از اين سينماها يا سالن هاي بزرگ و پرديس  زاده مي شود 
يا صاحبانشان آنها را به ارگاني اجاره مي دهند و ترجيحشان مركز خريد و 
رستوران است. آذرماه همين امسال خبر حكم تخريب سينما ايران در الله زار 
سروصداي زيادي به پا كرد و اما اين سروصدا ناگهان به سكوتي تبديل شد و 
هنوز مشخص نيست سرنوشت ايران چه خواهد بود؟ به جز اين، سينما گلريز 
هم كه در محله يوسف آباد واقع شده و در ابتدا پاتوق فعاليت هاي هنري مهين 
و مصطفي اسكويي بود و بيش از 60سال قدمت داشت، تنها به خاطر يك 
اختالف ميان مالك و صاحب سرقفلي پلمب شد و شايد صاحب آن تصميم به 
تخريب گلريز بگيرد. مدتي قبل هم سينما بلوار در بلوار كشاورز و همسايگي 
تاالر پذيرايي و هتل بلوار كه زماني سينماي مدرن پايتخت محسوب مي شد، 
تغيير كاربري داد و به مركز همايش هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران تبديل 
شد. بعد از سينما بلوار، خبر تخريب سينما آفريقا به گوش رسيد؛ هر چند 
عنوان شد كه اين سينما قرار است به يك مجموعه 10 سالني تغيير كند، اما 
مديرعامل »بهمن سبز« آذرماه امسال اعالم كرد كه با توجه به تغيير كاربري، 

اين سينما بازسازي مي شود و قرار بر تخريبش نيست. وي همچنين توضيح 
داده است كه سينما آفريقا يكي از باسابقه ترين سينماهاي كشور است كه 
چندين دهه است با تك سالن و ظرفيت هزار و 100صندلي فعاليت مي كند؛ 
يك سينماي قديمي و خاطره انگيز و در عين حال فرسوده؛ لذا برنامه توسعه 
اين سينما توسط مؤسسه »بهمن سبز« در راستاي احيا و ايجاد تحول در آن 
براي بازگشت به عرصه هنر و درنهايت افزايش سرانه فرهنگي كشور طراحي 
شده است. حاال در حالي كه تنها 3 هفته به پايان سال مانده، خبر تعطيلي 
و تغيير كاربري سينما عصر جديد شنيده مي شود. سينمايي كه روزگاري 
عالقه مندان به فيلم هاي هنري و جشنواره مدام به آن سر مي زدند. بايد ديد 

چه سرنوشتي در انتظار اين سينماست؟

»كن«درآرزويچهرههايبدونماسك

كرونا نگذاشت كه جشنواره كن در سال 2020برگزار شود و مشتاقان 
سينما نتوانستند به تماشاي جديدترين آثار كارگردانان نامدار جهان سينما

در اين جشنواره بنشينند. جشــنواره چندبار به تعويق افتاد تا نهايتا 
تعطيل شد و برگزاري آن به روزگاري موكول شد كه كرونا به خاطره ها پيوسته باشد، 
اما مي توان اميدوار بود كه سال 2021جشنواره كن داشته باشد؟ تيري فرمو، مدير 
باسابقه جشنواره فيلم كن، در جديدترين اظهارنظر خود اعالم كرده كه آماده به تعويق 
انداختن مجدد اين جشنواره سينمايي است. به گزارش ايسنا، تيري فرمو در مصاحبه 
جديدش با روزنامه فرانسوي »ليبراسيون« كه به بهانه انتشار كتاب زندگينامه اش با 
عنوان »جودوكار« انجام داده اعالم كرده كه خواهان برگزاري جشــنواره اي بدون 
ماسك و تب سنج است؛ بنابراين آماده به تعويق انداختن مجدد جشنواره فيلم كن تا 
پاييز است. فرمو كه پيش از اين احتمال تعويق دوباره جشنواره را رد نكرده بود اخيرا 
نيز اعالم كرده درصورت نياز، آماده است تا برگزاري هفتاد و چهارمين دوره كن را تا 
پاييز به تعويق بيندازد، با وجود اين او برگزاري مجازي اين رويداد سينمايي را به طور 
كلي رد كرده و گفته هيچ موقع به فكر برگزاري آنالين نبوده اند؛ چرا كه جشنواره كن 
يك رويداد زنده است. جشــنواره فيلم كن سال گذشــته در حالي برگزار نشد كه 
جشنواره رقيب يعني ونيز توانست با رعايت پروتكل هاي بهداشتي با موفقيت برگزار 
شود. جشنواره فيلم برلين نيز اعالم كرده، دوره امسال خود را طي 2 مرحله از اول تا 
پنجم مارس )11 تا 15 اسفند( و به صورت مجازي و با ميزباني از رويدادهاي مرتبط با 
صنعت سينما و از 9 تا 20 ژوئن )9 تا 19 خرداد( با نمايش آثار به صورت حضوري براي 
تماشاگران و همچنين مراسم اختتاميه و اعطاي جوايز برگزار خواهد كرد. جشنواره 
كن ساالنه ميزبان 45هزار نفر از اهالي سينما و مخاطبان سينمايي است كه از اين 

ميان 4500نفر از آنان را روزنامه نگاران از سراسر جهان تشكيل مي دهند.

متن كامل در 
newspaper.hamshahri.orgسايت روزنامه

چند هفتــه پيــش در گفت وگو با 
دوســتي از زبان او جمله زيبايي را 
از پاتريسيو گوســمان، مستندساز 
شيليايي  شنيدم با اين مضمون كه 
»كشــوري كه مســتند ندارد مثل 
خانواده اي اســت كــه آلبوم عكس 
ندارد.« اين دوست گفت ما در ايران 
عكس ها را داشــتيم ولي هيچ وقت 
آلبوم تروتميزي نداشــتيم و حاال 
داكيونايت دارد مي شــود اين آلبوم 
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